
SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO
W KOSTRZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z 

jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                                 Jan Paweł II 

WSTĘP

Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie podejmuje

bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

Szkolne Koło Wolontariatu, działające w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta 

Estkowskiego w Kostrzynie jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne.  

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

1. Niesienie pomocy.  

2. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

3. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

4. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym lub akcyjnym.

PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
   27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.   



ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1.Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane  3 punkty w rekrutacji do szkół
średnich  za  osiągnięcia  w  aktywności  na  rzecz  innych  ludzi,  zwłaszcza  w formie
wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego/lokalnego.

2.Uczeń uzyskuje w/w  3 punkty,  po wykonaniu systematycznej pracy wolontariatu
na rzecz środowiska szkolnego/lokalnego wg następującego schematu:

Harmonogram pracy wolontariusza:

w roku szkolnym łącznie wymagana minimalna
ilość godzin pracy w

wolontariacie

dotyczy

2022/2023 4 h obecne klasy 8

2023/2024 8 h obecne klasy 7

2024/2025 12 h obecne klasy 6

2025/2026 16 h obecne klasy 5

2026/2027 20 h obecne klasy 4

kolejne lata 20 h obecne klasy 3 i poniższe

3. Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 4 szkoły podstawowej.

4. Przeprowadzone godziny odnotowuje się w Dzienniczku Wolontariusza (Załącznik
nr 1). Przepracowane godziny sumuje się na koniec każdego roku szkolnego w Karcie
Aktywności Wolontariusza (Załącznik nr 2). 

5. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru,
placówki,  w  pomoc  którym  mógłby  się  zaangażować  poza  szkołą.  Uczeń  może
również  proponować  swoje  pomysły  na  określone  akcje,  które  mogą  być
zorganizowane  w  szkole.  W  razie  jakichkolwiek  trudności  może  zwrócić  się
do Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu. 

6. Uczeń,  który  realizował  wolontariat  poza  szkołą,  jest  zobowiązany  dostarczyć
zaświadczenie o odbytym wolontariacie przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną w
czerwcu.  Zaświadczenie  ma  zawierać  nazwę  placówki,  pieczątkę  i  podpis  osoby
odpowiedzialnej  za  opiekę  nad  wolontariuszem,  okres,  w  którym  wolontariusz
angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. Zaświadczenie
uczeń dostarcza do Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.

7. Punkty przyznaje Koordynator wolontariatu,  w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
i  wychowawcą, który informuje o tym swoich uczniów.

8. O przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach decyduje Komisja, w skład której
wchodzą: Koordynator Wolontariatu, Dyrektor Szkoły i wychowawca.



DZIENNICZEK WOLONTARIUSZA 

Rok szkolny: 2022/2023 Klasa: _________ Rok szkolny: 2023/2024 Klasa: ____________
Rok szkolny: 2024/2025 Klasa: _________ Rok szkolny: 2025/2026 Klasa: ____________
Rok szkolny: 2026/2027 Klasa: _________ Rok szkolny: 2027/2028 Klasa: ____________

Imię i nazwisko ucznia: _______________________________________
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Rok szkolny: 2022/2023 Klasa: ___________________
Rok szkolny: 2023/2024 Klasa: ___________________
Rok szkolny: 2024/2025 Klasa: ___________________
Rok szkolny: 2025/2026 Klasa: ___________________
Rok szkolny: 2026/2027 Klasa: ___________________

LP. WOLONTARIUSZ KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA – WYKAZ AKCJI
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